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த் ழ  :  �்ேரமட  �க்ானதண



டஹ்!, எடைான ் �  றலக்்னத �்�ண 

�ழனைதகேே,  ட�ப்�க்ெலத  , 

இவ்ெக   ேகலபத �் கைதகேே இ ெ்்  

ேப்ய  ். எ ெ்் கைதககண நய்்  எ�ண 

டக்ம ேதவ�்�ன �ம்னத்்ாத்க இ�னத். 

அவட அவ ை� ஒ� தஙகச ேபைழய   இலீல 

தா் அரம இ�்ைகய ட அ�க ேெேய 

ைவலத �னத்ட.





அா்டம , ம ெனத  ்ா தட (ஸைபட் 

ே்ட) அனத டக்ம ேதவா ட் �ன் 

அைால்் கைதகைேைண வ்ஙக 

வ �ணப ா்ட. எாேவ அவட 

டக்மண வைர்�ண வைெையச 

ப டா ா்ட.





அா்டம  ய ட இனத டைமைய் 
ேகளவ சபலட அனத டக்ம ேதவட, 
ம ் லத்ட:
“டஹஹ், டஹஹ், டஹஹ்
எட�ைடய கைதகே ட வ ைெ 
்த சப்க ந  �க்மீவர 
ேவம்ய்:
பம ேப் – �க்்ய ப கைேைைடய 
ம ்லைத, 
ணேப்ேர் - த ையசேப்ெ் 
�க்லீண �ேவ , ் ்ண 
ண�்்ட்ய் - ்ா த்கள 
ப்்லேதய ர்த ஒ� ேதவைத.”

அா்டம  தைெ வணஙக , “ந்ட 
்க ழேவ்ீ அனத வ ைெைய் 
�க்ீசேபட.” எட் 
பத ெே லத்ட.

ப �� அா்டம  , க ேழ இ�ஙக  
வன் அனத டக்ம ேதவட 
ேகலடவ ை�ல ேதடெ்ா்ட.





அா்டம  க்லீசப்ைதய   "ய்், 
ய்், ய்்" எட் கலத யப் அனத் 
�க்்யச ப கைே் �க்மட 
பம ேப் ம ்லைதைய அைடைண 
வைர ப்ா்ட.

“பேஹ், அா்டம , ந  எா் ்த ய 
றணவ  க்க ் கன ம் ய்ா 
ேநரலத   த்ட வனத �்க �்ய.” 
எட�் அனதன ம ்லைத.

அைதச �ப்்லதவைர, எ் 
நட்�ே்் அ் நட்�ண. டா்  
அத �  டா்  கலீ-கலீ 
வ ைேய்லைட வ ைேய்ீேவ்ண. 
எட் பத ெே லத்ட அா்டம .



வ ைேய்ல்    ் க்ண ட்வ ளே 
அனத ம ்லைத ேகலட்: “அைத எசப் 
வ ைேய்ீவ்?“

“ னத ் ்�க்்கைே் �க்மீ, ந்ட 
றா் ஒவ�வ்� க் கைேைண ேம்ல்் 
கலீேவட, ப டோ் அனத் கலைட 
ந்ட டவ ழல் வ ீேவட. ந  எடைா 
கலடெ்ண.”

கலைட அவ ழல் வ லட்ண 
அா்டம ையல த ட்வ டல த லட் லட 
அனதன ம ்லைத “் க்ணந ெ்,” எட் 
ற்் ய். 





அா்டம  �க்்ைய்�க்மீ, 
ஒ� க் , ப டா் இரமட்வ் 
க்ைெைண, �ட�்வ் க்ைெைண, 
கைடம ய்க அதட ந்ட� 
க் கைேைண கல்ா்ட.

ப டா், “பம ேப், இசேப்், ந  
அனத டக்மல ேதவைான மனத ்கல 
தய்ர்க வ லட்ய.” எட�்ட.

ே்�ண, கலடசபலட அனத 
ம ்லைதைய க்ல்��னத 
்ர�்்ட�   �த்ஙகவ லட்ட.



அீல் அா்டம , ஒ� 
வ்ைழ்ரலத ��ன் 
அகெ்்ாேத்் இைெைய 
�வல்ா்ட, ப டா் ஒ� 
்ைர்�ீ்ைகய   ந ் 
ந ரசப ா்ட. ணேப்ேர் எ�ண 
த ையசேப்  �க்லீண �ேவ ் 
�ீ வைர றயர்்க 
வே்னத �னத ் கே ட ளேட 
மரமரச்டட ள்ன் �மட�்ட.
அா்டம , அனத 
வ்ைழய ைெையல தைெே்  
ஒ� �ைடையசேப்  
ப ்லத்ட. 
்ைர்�ீ்ைகய ��ன் 
ம � தே் ந ைரல தைெே்  
ள � ்�க்மட்ட.







் த் �னத ந ைர �ேவ ்�ல்ட ் ் ள � யப்: 

“்ைழச�பயக �், ்ைழச�பயக �், 

்ைழச�பயக �், றஙகள இ�்ைககள ந ்   

ந ைாய்்��்க, ந ஙகள ப�ன் எட�ைடய 

்ைர்�ீ்ைகய �ள ்�ன்�க்ளே 

்்ல்்கே்? எட் �்�ர�லட்ட

"் க்ண நட� ! நட� , "எட் ் ஙக்ர் லட �ேவ கள, ப�ன் 

்ைர்�ீ்ைகய �ள ஙங�க்ய எட் ்ைழனதா! அா்டம  

றடா்ய்க �ீ்ைகய ட வ்ைய அைடலத்ட.

இசேப்், ணேப்ேர், ந ஙகள அனத டக்மல ேதவைான மனத ்கல 

தய்ர்க வ ல்்கள.” எட�்ட. ே்�ண, �ேவ கள ந ரணப ய அனத 

்ைர்�ீ்ைகைய, ்ரலத   அனத ம ்லைத்� அ�ேக 

�த்ஙகவ லட்ட.





இசேப்் அா்டம , ைகய   

க மணண ைவலத �சப் 

ேப்ட��த்� ்ரசப்னம  

�ப்ணை்ையன �ம்்க , அ் 

 �வைதைண பலீண ரசப் 

்ரசப்  �க்மீ ்ம ைவலத்ட. 

ப டா் அனத �ப்ணை்ய ட 

க மணலைத ்ம லத க�ைண 

க ழஙைக்�க்மீ ந ரசப ா்ட.





அவட அனதன ம � ய 
்ரசப்னம ச �ப்ணை்ைய, 
ேதவைதகள வ �ணப  
நடா்்ீண அனத 
வமண்ய்்ா 
்ரலத ா்ய   இ�லத ா்ட. 
அா்டம , �க்்ய ட ஒ� 
 ைாைய �ப்ணை்ய ட 
தைெசப்கலைதன ் � ் 
கல்ா்ட. ்்  ைாையச 
ப ்லதப் ்த்கே ட 
ப டா்  ்ை�ன் 
�க்மட்ட.

ம � ் ேநரலத  �ளே்க, 
ண�்்ட்ய், ்ா த்கள 
ப்்லத ர்த அனத ேதவைத, 
ட்,ட், ட்யப் அனத 
வமண்ய்்ா ்ரலத்்� 
வனத்ள. அஙேக அவள 
க�ைா்க ழஙக ைா 
க மணலத   லனத ய �்�ண 
�ப்ணை்ைய் கமட்ள.



ண�்்ட்ய் �ம்டா்ள: “�ப்்ைகவ்ய 
�ப்ணை்ேய, ந்ட பம ேய்ீ  இ�்க ே�ட, 
றட�ைடய க�ைண்க ழஙைக ந்ட ம � ் 
ம்சப டெ்்்?”

அா்டம  அனத் ேக்்ைய, அவட 
்ை�னத �னத இடலத ��ன் இ�லத்ட. 
அதா் , அ் அனதச �ப்ணை்ன மண்தண 
�ம் ெல தைெயைமலத் ேப்��னத். 
அதா் , அனத ேதவைதச �ப்ணை்ய ட 
க மணலைத எீல் அத ��னத ்ம லத் 
க�ைண்க ழங�  �வைதைண 
ம்சப லீவ லட்ள.



“�ப்்ைகவ்ய் �ழனைத 
�ப்ணை்ேய, ் ்க நட�  றா்�, 
எட�்ள அனத ேதவைத.
டா்  அனத �ப்ணை் பத   ல்ண 
�ம் ெவ  ைெ.

“ந்ட நட�  �ம் க ே�ட, ந  பத   
ல்ண �ம் ெ ்்லட்ய்?” எட் 
கலத ா்ள அனத ேக்பண �க்மட 
ேதவைத. �ப்ணை் அைமன் 
�க்ீ்க்்  ைெ. 



“�ப்்ைகவ்ய் �ழனைதேய, ந  பத   
�ம் ெவ  ைெ�யட�் 
ந்ட றடைா அை�ன்வ ீேவட.” எட் 
கலத ா்ள ேதவைத. டா் , அனத 
்ரசப்னம  �ப்ணை் இடா ண 
அை்த ய்க இ�னத். அனத ேதவைத அதட 
கடாலத   பே்் எட் அை�னத்ள. 
அவகைடய ைக �ப்ணை்ய ட ப ்ப ்லத் 
கடாலத   ஒல்்�க்மீவ லட்.

"எட ைகைய வ லீவ ீ. இ ைெ�யட�்  
ந்ட றடைா ்்ப்ைண 
அை�ன்வ ீேவட.“ – பே்்! தா் 
் ��்� ைகய்  அனதச �ப்ணை்ைய 
அை�னத்ள ேதவைத. இசேப்் 
ேதவைதய ட இரமீ ைகககண 
�ப்்ைகவ்ய �ப்ணை்ேய்ீ 
ஒல்்�க்மீவ லடா. ேதவைத ் க்ண 
ேக்ப்ைடனத்ள. ப டா் அவள இ� 
க் கைே்�க்மீ �ப்ணை்ையல 
தளே ா்ள. இசேப்் அவகைடய இ� 
க் ககண �ப்ணை்ைடட �கல்ய்க 
ஒல்்�க்மீவ லடா.

இசேப்் அா்டம  ்ை�வ டலத ��ன் 
�வே ேய வனத்ட. " ண�்்ட்ய், 
இசேப்் ந  அனத டக்மல ேதவைான 
மனத ்கல தய்ர்க இ�்க �்ய.” எட�்ட.. 
ப �� அவட அவைே ்ரலத  �் �க்மீ 
�மட�்ட. அஙேக, ல காேவ ம ்லைதைண, 
�ேவ ைண க்ல்்�க்ம்�னதா.







பம ேப், ணேப்ேர், ் ்ண 
ண�்்ட்ய்ைவ ் �  வைெ 
ப டா ா்டஅா்டம . 
ப டா், டகமலத  � �ம ெ 
வைெச ப டா ா்ட. அவட 
தா் ப ைணகைே, 
ப டா்ேெேய இ�ல்ன�மட், 
அனத டக்ம ேதவா ட க்ெ்ய   
ைவலத்ட. 





அா்டம  தைெ வணஙக ,“ ப, 
நய்் , ”இேத் கைதகக்க்க 
ந ஙகள ேகலட வ ைெ: 
பம ேப் – �க்்ய 
ப கைேைைடய ம ்லைத, 
ணேப்ேர் - த ையசேப்ெ் 
�க்லீண �ேவ  ் ்ண 
ண�்்ட்ய் - ்ா த்கள 
ப்்லேதய ர்த ஒ� ேதவைத.”



நய்் , அனத டக்ம ேதவட 
மைபேய்்கள அைாவைரைண 
அைழல் றரலத �ர�  
ேபம ா்ட:

“ம � யவட அா்டம , ம ெனத  
்ா தட, ந்ட, எா் 
கைதகக்க்்க ேகலட 
வ ைெைய் �க்ீல்வ லட்ட. 
அவைாச ்கழன் ப்ீஙகள. 
இ் றஙகக்� ந்ட இீண 
கலடைே.”

“இட� ��ன், இா  எசேப்்ண 
எட�ைடய கைதகள 
அா்டம ்� �ம்னத்்ாைவ 
ே்�ண அைவ ‘ம ெனத ் கைதகள’ 
எட் அைழ்கசபீண.” எட் 
ப ரகடாசபீலத ா்ட.

“பபபபப, பபபபப, பபபபப,” 
எட் டரவ்ரண �மயதா் 
�்ய �னத மைபேய்்கள.





டகேவ, அா்டம , கைதகள அடஙக ய 

தஙகசேபைழையல தா் க ர்் ்்கக்க்க  

்் ்�் �க்மீவனத்ட. அவட அனதச 

ேபைழையல த �னதேப்் எ ெ்் கைதககண 

்் ய ட �ைெ ீ்�க ெ்ண ம த� ா. இனத் 

கைதையைண ேம்லேத.





இ் ந்ட மணபனதசபலட எட�ைடய 

கைத. இ் றஙகக்� 

இா ை்ய்ாத் இ�னத்�ண, 

இ ெ்வ லட்�ண, ம ெவ ை� 

எங�கங�ண எீல்ன �ம �ஙகள, ம ெ 

எா்� த �ணப்ண வரலீண.



பெ டசப  ்்க் கைதகள, “ம ெனத   ்ா தா்ா கவ� 
அா்டம ையச ப �  இ�னத்�ண, இ ெ்வ லட்�ண அைவ 
“ம ெனத ் கைதகள” எடே� அைழ்கசபீக ட�ா. இனதச 
்லதகண அ் எவவ்் ேந்னத் எடபைத ப � ய்.
“ம ெனத ் கைதகள”, ம்்்ா ய, ப்்க்சப � ்ா த்ககண, 
வ ெங�ககண, �ப�ண  ரமகக்� எத ர்க, எவவ்் 
் �வ்கைே ம்்்ய்்க �வ � �க்ளக �்்கள எடபைத 
�ம் க ட�ா. இனத கைதகள அ�்் ்க்வ  � அ்ை்கைே 
�க்மீ ேம்லத �ப�ண �க்ீை்ய்ா கசப  பயணலத ட 
�ெண அலெ்ம்் �ப�ஙகடைெ் கடனதா.அவ்கே ட 
வணம்வே ய ா் இட்ண அனத கைதகே   ம ெவ ை�ன 
�ம் �்�க்ம்�்க �்்கள. க் ப யட த ்கே   Ananse  
எடப் Anansy எட் ்்� ைண, அ�்் ்க்வ ட �தட 
்்க்ணஙகே   “அா்டம  அலைத” எட்ண ்்� ைளே்.
ந ஙகள இனத கைதகே   பெ டசப  ்்க �்்ழ  �ம் கைே் 
க்ணெ்ண. கவா்்க் ேகல்்கேேய்ா் , அவ � ட 
ஒ�ய ��ன் அைவகே ட அ்லதஙகைேைண றஙகே்  ளக ்க  
 ்ைண. ம ெேநரஙகே   வ்்லைதககண, �ம் ��்ட்ககண 
் மீண் மீண பெ ை�  �ம் ெசபல்�்�ண. 
டசப ் ்க்கள, ஒ� வ்்லைத்� வ�னேம்சபத க்க 
த �ணபலத �ணப �ம் வ்்கள. எ. க்.: “் க்ண ம � ய்,  ்க்ண 
ம � ய்,  ்க்ண ம � ய் எடப் ் க் க் கன ம � ய் எா 
�ப்�ளபீண.
டசப ் ்க கைத�ம் � �த்டங�க �்்:
“ந்ஙகள �ம் ெ வ�வ் றமை் எட் ந்ஙகள 
�ம் ெவ  ைெ, ந்ஙகள �ம் ெவ  ைெ. ஒ� கைத, ஒ� கைத: 
அ் வரலீண, ேப்கலீண.
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